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Continental DX280 DC Advanced Deeltjesteller

€ 4.750,00
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€ 4.650,00

• Inclusief Jaltest diagnoseapparaat € 8.990,00
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Continental DAD-C1 VCI (E-OBD motortoerental-opnemer) € 395,00
Continental VCI houder kit (voor station) €   85,00
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Product Prijs

Continental CCP700 Diesel Station

AAES CCP1000T Pro Diagnose Station

AAES CCP1000T Advanced Diagnose Station
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€ 9.980,00

Op aanvraag

Op aanvraag
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Inbegrepen

Emissie apparatuur en toebehoren – Zware bedrijfswagens
AA-Equipment Support biedt diverse oplossingen voor het het meten van emissies.
Onze apparatuur wordt geleverd inclusief CLEVER Apparatuur Support. 

Onderstaand vind je de prijzen.
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Continental CSP800 NeXt generation Roetmeter € 4.560,00
Continental CGP800 NeXt generation Viergastester € 4.890,00
AAES Nulemissie-unit € 1.390,00

Continental CCP800 Emissie Station € 11.380,002

DPF Reiniging (zware bedrijfswagens) € 700,00

• Inclusief Rugged Windows tablet t.w.v. € 595,00      

   of Rugged Windows laptop t.w.v. € 495,00

Ondersteund door CLEVER DiagnostiX

8 Inclusief: Windows 10 PC, kleurenscherm, A4 printer, accu motortoerental-opnemer (RPM) en olietemperatuurprobe.

6 Inclusief: 1 jaar Jaltest CV-softwarelicentie.
7 Inclusief: 1 jaar CLEVER VTS-Compact lidmaatschap dat garant staat voor optimale ondersteuning bij apparatuur- en voertuig technische vraagstukken en 

verkrijgen van specifieke voertuiginformatie. Ontvang korting op Onsite Diagnose Support. Meer informatie: www.aa-equipment.nl/support/clever-box.

1 Continental CCP700 Diesel Station  is inclusief roetmeter, deeltjesteller en nulemissie-unit.

Toelichting:

3 AAES CCP1000T Pro Diagnose Station is inclusief roetmeter, viergastester, deeltjesteller, nulemissie-unit en Jaltest CV diagnoseapparaat.
4 AAES CCP1000T Advanced Diagnose Station is inclusief roetmeter, viergastester, deeltjesteller, nulemissie-unit, Jaltest CV diagnoseapparaat én 

PicoScope 4425A 4-kanaals Standaard kit.
5 Inclusief: Twee gratis roetfilterreinigingen. Deze dienen binnen 6 maanden na aanschaf van het apparaat verzilverd te zijn. Exclusief eventuele transportkosten.

Meer informatie: www.dpfservice.nl.

Licenties en lidmaatschappen worden automatisch verlengd en hebben een opzegperiode van 1 maand.  
Genoemde prijzen zijn exclusief btw. Alle verstrekte informatie is onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.

2 Continental CCP800 Emissie Station is inclusief roetmeter, viergastester, deeltjesteller en nulemissie-unit.

Herkeuring en service 
Deze apparatuur wordt ondersteund door ons CLEVER DiagnostiX 
supporteam. Onze eXperts staan garant voor goede en snelle 
service gedurende het gehele jaar en bij de jaarlijkse herkeuring. 
Problemen? Onze eXperts komen snel langs zodat je weer snel 
verder kunt met keuren. 

Om ervoor te zorgen dat jouw testers topprestaties blijven 
leveren, hebben we een aantal verschillende herkeurings- en 
servicepakketten beschikbaar. Zie ommezijde.

Garantie
De emissie apparatuur wordt standaard geleverd met 2 jaar 
fabrieksgarantie.

Support en training
Hulp nodig bij de toepassing van de apparatuur? Ons supportteam 
helpt je bij al je vragen. Naast de gratis apparatuur support, kunnen 
onze eXperts je ook vooruit helpen middels diepgaande voertuig 
ondersteuning (CLEVER BoX VTS-Pakketten) en trainingen op 
verschillende niveaus.

T +31 (0) 492 525 717 
M info@aa-equipment.nl

We help vehicles perform.



€ 365,00

€ 316,00

€ 316,00

€ 75,00
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Jaarlijks 
service diagnose 

pakket

€ 1.198,00
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Continental DX280 DC Advanced 
Deeltjesteller

5 jaar garantie 
en premium 

service diagnose 
pakket

Continental CSP800 NeXt generation 
Roetmeter

Continental CGP800 NeXt generation 
Viergastester

AAES Nulemissie-unit

€ 245,00

€ 196,00

€ 196,00

€ 75,00

1

4

Emissie Service Truck

€ 1.318,00

5 jaar garantie 
en premium 

service pakket

Jaarlijks 
service pakket

De emissie apparatuur van AA-Equipment Support wordt ondersteund door CLEVER DiagnostiX. 
Om te zorgen dat jouw tester(s) topprestaties blijven leveren, hebben we een aantal herkeurings- 
en servicepakketten beschikbaar. Je bent hiermee verzekerd van goede en snelle service. 
Gedurende het gehele jaar en bij de jaarlijkse herkeuring.

Herkeurings- en servicepakketten – Zware bedrijfswagens
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Herkeuring en onderhoud (1 x p/jaar)

Herkeuring certificaat

Verbruiksartikelen (excl. O² cel)

Onderdelen

Werkzaamheden

Diagnose softwarelicentie

CLEVER VTS-Compact  
(Voertuig Technisch Support)

Garantieperiode (5 jaar)

Inbegrepen
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€ 998,00

€ 1.650,00

Continental CCP800 Emissie Station

AAES CCP1000T Pro Diagnose Station

AAES CCP1000T Advanced Diagnose 
Station

€ 698,00

€ 1.950,00

Continental CCP700 Diesel Station € 510,00 € 810,00

1 Inclusief: Jaarlijkse herkeuring en onderhoud, waarbij interne en externe filters indien nodig gratis worden vervangen.  
Exclusief: Vervanging O² cel t.b.v. viergastester. 
Per bezoek wordt € 55,00 voorrijkosten in rekening gebracht.

3 Inclusief: Alle onder punt 1 opgenomen items én 1 jaar Jaltest CV-diagnosesoftware.

4 Inclusief: Alle onder punt 1 opgenomen items, 1 jaar Jaltest CV-diagnosesoftware én garantieperiode van 5 jaar. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.  
Exclusief: Bijbehorende accessoires en overige rand- en pc gerelateerde apparatuur. 

Prijzen van de servicepakketten zijn per jaar. Jaarlijks kunnen de prijzen worden aangepast aan de inflatiecorrectie. 
Genoemde (pakket)prijzen, waarin de DX280 DC Advanced deeltjesteller is opgenomen, kunnen aangepast worden, zodra impact van de definitieve keuringseisen 
incl. investeringen betreffende de deeltjesteller bekend zijn. 
Licenties en lidmaatschappen worden automatisch verlengd en hebben een opzegperiode van 1 maand.  
Genoemde prijzen zijn exclusief btw. Alle verstrekte informatie is onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten.

2 Inclusief: Alle onder punt 1 opgenomen items én garantieperiode van 5 jaar. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie. 
Exclusief: Bijbehorende accessoires en overige rand- en pc gerelateerde apparatuur. 

CLEVER VTS-Compact lidmaatschap is het eerste jaar gratis vanaf levering van Continental DX280 DC Advanced Deeltjesteller incl. Jaltest CV, AAES CCP1000T 
Pro- en Advanced Diagnose Station, ook in geval van premium service diagnose pakket.
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Toelichting:

T +31 (0) 492 525 717 
M info@aa-equipment.nl

We help vehicles perform.


